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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:
1. vyzývá Komisi a Radu, aby pokračovaly v zavádění evropské strategie přístupu na vnější 

trhy s cílem zrušit necelní překážky obchodu; 
2. podporuje návrh začleněný do aktu o jednotném trhu, jehož cílem je prosazovat sbližování 

právních předpisů a přejímání mezinárodních norem ve větším rozsahu; přeje si, aby 
strukturované dialogy o regulaci, které v této oblasti probíhají s některými z partnerů, 
vedly ke konkrétním výsledkům v oblasti vzájemného uznávání, sbližování
a vypracovávání pravidel a norem; 

3. vyzývá Komisi a Radu, aby posílily dialog a spolupráci s obchodními partnery Evropské 
unie, pokud jde o bezpečnost výrobků a dodržování práv duševního vlastnictví;

4. lituje, že veřejné zakázky našich hlavních partnerů jsou méně dostupné než veřejné
zakázky Unie; podporuje činnost Komise zaměřenou na revizi evropských právních 
předpisů v oblasti veřejných zakázek, a zejména zavedení právních předpisů, které by 
vyjasnily podmínky přístupu podniků třetích zemí k evropským veřejným zakázkám
s cílem zajistit jak rovnoprávné podmínky v oblasti zakázek, tak posílit pozici Unie při 
vyjednávání přístupu evropských podniků k veřejným zakázkám třetích zemí; 

5. připomíná, že je důležité rozvíjet obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Čínou; vyzývá 
nicméně Komisi, aby si při jednáních s Čínou zachovala pevnou pozici, pokud jde o účast 
Číny v dohodě o veřejných zakázkách, s cílem dosáhnout toho, aby čínské veřejné 
zakázky byly rovněž dostupné a evropské podniky měly rovnoprávné postavení.


